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 การสรางแรงบันดาลใจเพ่ือการพัฒนางานประจําสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
ผานการสื่อสารไดหลายรูปแบบ ท้ังจากการฟง การบรรยายของวิทยากร การไดรับชมคลิปวิดีโอการสราง
แรงบันดาลใจ รวมท้ังจากการอานจากบทความตางๆ เหลาน้ันแลว เช่ือวาหลายทานจะเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะ
ลุกข้ึนมาเพ่ือพัฒนางานประจําของตนเอง ถึงแมวาอีกหลายทานซึ่งเปนบุคลากรสวนใหญยังคงปฏิบัติหนาท่ี
ของตนโดยยังไมเขาใจบทบาทของตนดังเดิม สําหรับบุคลากรในสวนน้ีน้ัน ยังคงตองการเวลาเพ่ือการปรับตัว 
อยางไรก็ตามก็มิอาจรับรองไดถึงการเปลี่ยนแปลงของหนาที่การงานของบุคลากรเหลานั้นทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงขององคกรทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน ขณะท่ีบุคลากรท่ีไดลุกข้ึนมา
ปรับปรุง แกไข และพัฒนางานประจําของตน เช่ือแนไดวาบุคลากรสวนน้ีจะเปนกําลังหลักขององคกรท่ีกําลัง
เขาสูยุคท่ีมนุษยใชเทคโนโลยีในการทํางาน หรือยุค AI (Artificial Intelligence) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สิ่งท่ี
สําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีขาดไมไดสําหรับการพัฒนาองคกรโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ การใชองคความรูรวมกัน กลาวคือ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยใดท่ีสามารถ
แกไข ปรับปรุง และพัฒนางานประจํา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากรสายวิชาการและผูบริหาร ให
ดาํเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลวน้ัน ตองมีการเผยแพรวิธีการเหลาน้ันสูสาธารณชน เพ่ือใหบุคลากรใน
สายงานเดียวกันไดนําไปปรับใชในวิธีการแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานประจําในสวนงานของตนได ท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนตอความกาวหนาในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา สนุบสนุน
การดําเนินงานของบุคลากรสายวิชาการและคณะผูบริหาร เพ่ือใหบรรลุถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีตั้งไวได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนของการใหบริการท่ีดี 
 ปจจุบันน้ีบุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญไดมีการแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานประจําอยู
ตลอดเวลา ซึ่งบางคนปฏิบัติอยางน้ีมานานมากจนเปนกิจวัตร เมื่องานมีปญหาก็แกไขกันไป ปรับปรุงใหดีข้ึน
กวาเดิมก็ปฏิบัติกันไปอยางนี้มาโดยตลอด มีใหเห็นมากมายในองคกรทางการศึกษา สําหรับการสราง
แรงบันดาลใจในการพัฒนางานอยางเปนระบบสําหรับบุคลากรในกลุมน้ีอาจทําไดไมยากนัก เน่ืองจากมีการปรับปรุง 
แกไข และพัฒนางานประจาํอยางตอเน่ืองอยูแลว เพียงแตสนับสนุนใหมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มี
การเปรียบเทียบขอมูลเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทํางาน โดยเอากระบวนการ
วิเคราะหหรือวิจัยเขาไปจัดการ ก็สามารถนําพาบุคลากรสวนน้ีเปนนักพัฒนาท่ีมีระบบไดไมยากนัก สําหรับ
สวนท่ียากท่ีสุดสําหรับบุคลากรกลุมน้ี คือ “การเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย” เพ่ือเผยแพรสู
สาธารณชน ทั้งในรูปแบบของการประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการตางๆ ดังนั้นการสราง
แรงบันดาลใจในการเขียนบทความ จึงนาจะเปนสิ่งท่ีผูเก่ียวของตองดําเนินการโดยเรงดวน ท้ังน้ีไมไดเปน
เพราะการนําแนวทางท่ีดีออกสูสาธารณชนเทาน้ัน แตเปนแรงบันดาลใจท่ีดีเยี่ยมสําหรับตัวของเขาเองเพ่ือ
พัฒนางานตอไป และเปนแรงบันดาลใจสําหรับเพ่ือนรวมงานท่ีเห็นเปาหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนข้ึน รวมท้ัง
การมีผลงานตีพิมพก็สามารถเปนหนทางสูความกาวหนาทางวิชาการของตนเองดวยเชนกัน ในฐานะท่ี
บรรณาธิการเองก็เปนนักสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จะเปนสวนหน่ึง
ในการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานประจํา 
ของตนเองอยางเปนระบบ ใหสามารถนําผลงานท่ีพัฒนาเหลาน้ันไปเผยแพรสูสาธารณชนท้ังในรูปแบบของ
การประชุมวิชาการและตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของวารสารวิชาการได โดยแนวทางการสนับสนุนปจจุบันน้ี 
มีท้ังการเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ  หรือการเพ่ิมชองทาง การ
เผยแพรผลงานวิจัยจากงานประจําท้ัง “การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ซึ่งจะจัด



ข้ึนชวงปลายปของทุกป และวารสารวิชาการ ปขมท. ก็เปนสวนท่ีตองสนับสนุนกันตอไป เพ่ือใหเกิดการใช
ประโยชนรวมกันของผลงานท่ีมีคุณคาเหลาน้ัน   
 ปขมท. ไดมีการจัดทําวารสารวิชาการ ปขมท. ข้ึน เพ่ือเผยแพรงานวิชาการและบทความวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ เปนสื่อกลางในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อันเปน
แนวทางนําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางานตั้งแต ป พ.ศ. 2555 เปนตนมา และ
ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน2562) โดยวารสารฉบับน้ี ไดรับเกียรติ
จาก ผูชวยศาสตราจารยประมวล นอยทรง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดกรุณาอธิบายถึงการรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ 
กติกาของสังคม องคกร หรือสถาบัน ท่ีไดรับการปลูกฝงสั่งสอนโดยกระบวนการตางๆ กําหนดใหเกิดการงาน
ข้ึนมา เรียกวา คนกําหนดงาน และงานน้ันๆ ก็กําหนดบทบาทความสําคัญในหนาท่ีของคนข้ึนมา เปนแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขรวมกัน อันเปนการสรางและพัฒนาระบบ ทามกลางสภาพแวดลอม เวลาและสถานท่ี
น้ันๆ ดวยวิถีแหงความคิด ความเช่ือมั่นในผลการกระทําทามกลางสภาพแวดลอมท่ีใหมๆ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีท่ีใหมๆ ในบทความรับเชิญพิเศษ เรื่อง “บทบาทหนาท่ีกับการสนับสนุนกันอยางเปนระบบ” 
นอกจากน้ันในวารสารฉบับน้ียังมีบทความวิจัยท่ีมาจากงานประจําของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
จํานวน  9 บทความ ซึ่งทานสามารถเขาไปดาวนโหลดบทความท้ังหมดในวารสารวิชาการ ปขมท. สงบทความ
วิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลนเทาน้ัน) และดาวนโหลดรูปแบบหลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับ
ผูเขียนบทความ ไดท่ี http://www.council-uast.com โดยไมมีคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

ทางวารสารฯ ขอขอบพระคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการประจํากองบรรณาธิการทุกทาน 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ทานท่ีปรึกษา ปขมท. สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของวารสารฯ 
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว วารสารวิชาการ ปขมท. ยินดีท่ีเปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานหรือ
บทความของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรในสถาบันอุดมศึกษาตอไป  

 
ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน 
     บรรณาธิการ 
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